
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

1. Код: ФП 8; 
2. Назва: Управлінський облік; 

3. Тип: обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 3; 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 5; 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 5; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада:  Гарнага О.М., к.е.н., 
доцент 
9. Результати навчання: Отримання знань про процес виявлення, вимірювання, збору, аналізу, 
підготовки, передачі й прийому інформації, яка необхідна управлінському апарату для виконання 
його функцій; зв’язок та відмінності фінансового, управлінського та податкового обліку; загальні 
принципи організації обліку витрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції, 
робіт, послуг. Набуття вміння класифікувати витрати за різними ознаками і використовувати 
отримані знання для складання фінансової звітності, прийняття рішень та контролю за їх 
виконанням; калькулювати собівартість промислової продукції, будівельно-монтажних робіт, 
сільськогосподарської продукції в умовах використання різних методів обліку витрат і 
калькулювання собівартості; складати внутрішньогосподарську (управлінську) звітність за 
центрами витрат і відповідальності. 
10. Форми організації занять: лекції, практична підготовка. 
11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Бухгалтерський облік», 
«Фінансовий облік 1», «Фінансовий облік 2». 
12. Зміст курсу:  Мета, зміст і організація управлінського обліку. Класифікація і поведінка 
витрат. Методи обліку і калькулювання витрат. Система обліку і калькулювання за повними 
витратами. Система обліку і калькулювання за змінними витратами. Система обліку і 
калькулювання за нормативними витратами. Управлінський облік у різних сферах діяльності. 
Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку. Аналіз релевантності інформації 
для прийняття управлінських рішень. Бюджетування і контроль. Облік і контроль за центрами 
відповідальності. 
13. Рекомендовані навчальні видання:  

1. Карпенко О.В. Управлінський облік: навч. посіб./ О.В. Карпенко, Д.В. Карпенко – К.: „Центр 
учбової літератури”, 2012. – 296с. 

2. Фаріон І.Д. Управлінський облік: [підручник] / І.Д. Фаріон, Т.М. Писаренко. – К.: ЦУЛ, 2012. – 
792 с. 

3. Задорожний З.В. Управлінський облік / З.В. Задорожний, І.Є. Давидович, І.Я. Омецінська. – 
Тернопіль: ХАЙ-ТЕК ПРЕС, 2010. – 280 с. 

4. Атамас П.Й. Управлінський облік: [навчальний посібник] / П.Й. Атамас – К.: Центр учбової 
літератури, 2009. – 440 с. 

5.  Голов С.Ф. Управлінський облік: [підручник] / С.Ф. Голов. – К.: Лібра, 2008. – 704 с. 
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
24 год. лекцій, 22 год. практичних робіт, 89 год. самостійної роботи. Разом – 135 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, індивідуальні 
та групові науково-дослідні завдання, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

    Підсумковий контроль (40 балів): екзамен  письмовий.  
   Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування. 
16. Мова викладання: українська. 

Завідувач кафедри                                                                                          І.Д.Лазаришина                     

Розробник опису дисципліни                                                                        О.М. Гарнага  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
 

1. Code: ФП 8; 
2. Name: Administrative accounting; 

3. Type: obligatory; 

4. Level of higher education: І (bachelor); 
5. Year of studies, when discipline is offered: 3; 
6. Semester, when discipline is studied: 5; 
7. Amount of the set credits EKTS: 5; 

8. Last name, initials of lecturer/of lecturers, scientific degree, position:  Harnaha О.М., candidate of 
economic sciences, associate professor;  
9. Results of studies: Receipt of knowledge about the process of exposure, measuring, collection, 
analysis, preparation, transmission and reception of information that needs to the administrative vehicle 
for implementation of its functions; connection and differences of financial, administrative and tax 
account; general principles of account charges organization on a production and calculation of 
production cost, works, services. Acquisition of ability to classify charges on different signs and to use 
gained knowledge for the stowage of the financial reporting, making decision and control after their 
implementation; to calculate an industrial unit, building and installation works, agricultural produce cost 
in the conditions of the use of different methods of charges account and calculation of prime price; to fold 
the administrative accounting after the centers of charges and responsibility. 
10. Forms of lesson organization: lectures, practical training. 
11. Disciplines that preceded to the study of the marked discipline: «Accounting», «Financial account 
1», «Financial account 2». 
12. The contents of course:  Aim, maintenance and organization of administrative account. 
Classification and behavior of charges. Methods of account and calculation of charges. The system of 
account and calculation after complete charges. The system of account and calculation after variable 
charges. The system of account and calculation after normative charges. An administrative account in the 
different spheres of activity. Analysis of intercommunication of charges, volume of activity and profit. An 
analysis of relevance information for the acceptance of administrative decisions. Budgeting and control. 
An account and control after the centers of responsibility.  
13. Recommended educational editions:  

1. Карпенко О.В. Управлінський облік: навч. посіб./ О.В. Карпенко, Д.В. Карпенко – К.: „Центр 
учбової літератури”, 2012. – 296с. 

2. Фаріон І.Д. Управлінський облік: [підручник] / І.Д. Фаріон, Т.М. Писаренко. – К.: ЦУЛ, 2012. – 
792 с. 

3. Задорожний З.В. Управлінський облік / З.В. Задорожний, І.Є. Давидович, І.Я. Омецінська. – 
Тернопіль: ХАЙ-ТЕК ПРЕС, 2010. – 280 с. 

4. Атамас П.Й. Управлінський облік: [навчальний посібник] / П.Й. Атамас – К.: Центр учбової 
літератури, 2009. – 440 с. 

5.  Голов С.Ф. Управлінський облік: [підручник] / С.Ф. Голов. – К.: Лібра, 2008. – 704 с. 
14. Planned types of educational activity and teaching methods: 
24 hours lectures, 22 hours practical works, 89 hours independent work. Together - 135 hours.  

Methods: interactive lectures, elements of problem lecture, individual tasks, individual and group research 
tasks, uses of multimedia facilities. 

15. Forms and evaluation criteria : 
    An evaluation realize on a 100-ball scale. 

    Final control (40 points) : examination  writing.  
   Current control (60 points) : testing, questioning. 
16. Teaching language: ukrainian. 

 

Developer: Olexandr Harnaha  

Head of the department: Inna Lazaryshyna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


